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  ألبي بكر Υمدح اهللا 

  

{َوَما تُعجب بتواضع سيدنا أبو بكر.. أن هو بعد ما مسع هذا املدح من ربنا إن ربنا قال له: 
أمجع أهل ، َوَلَسْوَف يـَْرَضى} *ابِْتَغاء َوْجِه رَبِه اْألَْعَلىِإال  *ِألََحٍد ِعنَدُه ِمن نـْعَمٍة ُتْجَزى 

  . التفسري أن اآلية نزلت يف أيب بكر

  أنا أقول لكم بعد كل هذا: كيف كان سيدنا أبو بكر متواضع للدنيا كلها!!! 

  ال متلك إال أن ُحتبه، ال متلك إال أن تُعجب به..  !سبحان اهللا العظيم

 



 
 

www.yaqob.com                     _11أصلي وفصلي            
________________________________________________________________________________  

             

 

1 مدح اهللا عز وجل ألبو بكر الصديق

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

  ِبْسِم الّلِه الرْمحـَِن الرِحيمِ 

  أما بعد،  الصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.رب العاملني و احلمَد هللا 

  فإخويت يف اهللا ،،،

وأسأل اهللا جل جالله أن جيمعنا ذا احلب يف ظل عرشه يوم ال ظل إال ( وبرأ الَنسمة إين أحبكم يف اهللا، والذي فلق احلبة
   .)اوجهك خالًصا وال جتعل فيه ألحٍد غريك شيئً ظّله، اللهم اجعل عملنا كله صاحلًا واجعله ل

  أحبيت يف اهللا ،،،

[�]�ÄÚ�ÜÓÖ^u�ÌéÒ� �

äßÂ��]�ê•…�†Óe�êe_�^Þ‚é‰�ÄÚ�ÜÓÖ^u�ÌéÒ�[� �

 ،يف فصل يف هذا الكتاب امسه األسد ،رمحة اهللا يف كتاب له امسه َوْحي القلم يقول الرافعي (مصطفى صادق الرافعي) عليه
فيحس كل من مسع به أنه شخصه األكرب، ه فيمن حوله، وعالمة الرجل من هؤالء أن يعمل وجودُ  ، الصاحلني"وهلذا خيلق اهللا يقول:

  فيعمل وجوده يف القلوب قبل كالمه".

  أترجم؟  واضح أم

  . لى اهللا عليه وسلمص - النيب صل على سيدك- إذن 

  .هذا ما أحس به عندما أقرأ عن سيدنا أيب بكر

   :كنت أريد أسألك أوالً 

  .. مباذا حتس؟ بكر الصديق رضي اهللا عنه أنت مباذا حتس عندما تسمع أبا
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2 مدح اهللا عز وجل ألبو بكر الصديق

   .. ال.. ال..أنا أشعر أول ما أمسع عن سيدنا أيب بكر أجد قليب يبتسم، أبو بكر حبيب النيب ال

رجل (كن أبا بكر ل ،أيت إن شاء اهللاكل شيء سي  ال ختف، ،نقوهلاسأنا كنت قلت لكم احللقة املاضية، رجل املواقف نقوهلا.. و 
 ن هو يعين أنت لو كربت ونفعت، أن هذا هو كبريك، أن هو حلمك، أكبري خاصتكن هو  شخصك األكرب، أحتس أن هو  )،املواقف

  جل ستكون مثله، هذا هو معىن سيدنا أبو بكر.أن تكون ر 

==ä{{{{{{{{{{{{{{{{{{{f×ÏÖ�^è� �

ع مدح اهللا له، يعين سيدنا حني يسم ρ قلب النيبلا كثريا قلت: يــا وأن ،- صلى اهللا عليه وسلم-ا نسمع مدح النيب له تعالو 
"لن وبعد ذلك يقول  يف حتمل قلب النيب مدح اهللا له؟!ك .]4 القلم:[ {َوِإنَك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم}ملا ينزل عليه يف القرآن  ،ρالنيب 

أنا ! سبحان اهللا العظيم.  ]2816صحيح مسلم: -[صحيح "وال أنا" قيل: وال أنت؟ يا رسول اهللا! قال: ،يُدِخل أحدا منكم عمله الجنة"
  قلبه!! ليا  ،ρأتعجب من سيدنا النيب 

�íÛÎÜÛŽÏÖ]�àÚ�JJ�…†Óji�àÖ� �

حيبه كيف حتمل قلبه مدح اهللا له؟! وكيف تعامل مع البشر بعد ذلك؟! وربنا   بالتايل نقدر نقول سيدنا أبو بكر رضي اهللا عنه:
" ذهبُت أنا وأبو بكٍر وُعَمُر، [...] وخرجُت أنا وأبو بكٍر وُعَمُر"  :يقول ρحيبه وميدحه.. وسيدنا النيب  دحه، وسيدنا النيبميو 

   .]3471صحيح البخاري: -[صحيح" وعمر بكر وأبو أنا أومن بهذا، "]3685صحيح البخاري: -[صحيح

تعرف مقام سيدنا أبو بكر  ا أريدك فقط أننأ فقط لكي..؟! تعالوا .. وكيف يكلم الناس بعدهاسيدنا أبو بكر كان عايش
  مم لن تتكرر.كان قمة من القِ   منه؛ سيدنا أبو بكر رضي اهللا عنه غتاظ من الذين ينتقصونلكي تكره الذين يشتموه، لكي تُ 

íÚ^éÏÖ]�Ýçè��]�^ãe�äòÊ^Óè� �

 "ه عندنا يًدا يكافئه بها اهللا يوم القيامةما ألحد عندنا يٌد إال وقد كافأناه بها ما خال أبا بكر، فإن ل": ρل رسول اهللا يقو 
  . ]5661صحيح الجامع: -[صحيح

نا له مجيله إال ى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم: كل من له مجيل علينا رددصل، -بين صّل عليه يا- يقول يعين سيدنا النيب 
   .األفً  142احد من إال و  ليس ألحد له عند النيب شيء ألف صحايب 142 .. انظر كم مقدارا فقطواحدً 
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3 مدح اهللا عز وجل ألبو بكر الصديق

ليس الصحابة فقط، هذه األمة، ماليني املاليني من يوم بعث النيب إىل أن تقوم الساعة، للنيب على الكل يد،  :تصور أنت
؟ وأنَت وأنِت ، أال يكون له يد علي، أم الحد له يد عند النيبأملا يبقى  عند النيب، باهللا عليك بالعقل هكذاوسيدنا أبو بكر له يد 

  والدنيا كلها. ..تموأن

]�îÿ•ł†ÿè�ÿÍłçÿŠşÖÿæ�[� �

به، ال ال متلك إال أن حتُ  !كيف كان سيدنا أبو بكر متواضع للدنيا كلها!!! سبحان اهللا العظيم  :قول لكم بعد كل هذاأنا أ
{َوَما ِألََحٍد ِعنَدُه ِمن : ن هو بعد ما مسع هذا املدح من ربنا إن ربنا قال لهعجب بتواضع سيدنا أبو بكر.. أعجب به.. تُ متلك إال أن تُ 
   .]21-19: الليل[ َوَلَسْوَف يـَْرَضى} *ِإال ابِْتَغاء َوْجِه رَبِه اْألَْعَلى * نـْعَمٍة ُتْجَزى

عندنا يد إال  ما ألحد" :صلى اهللا عليه وسلم - صّل عليه-أمجع أهل التفسري أن اآلية نزلت يف أيب بكر، يقول رسول اهللا 
بكر، ولو   نفعني مال أبي ما القيامة، وما نفعني مال أحد قط يوم بها اهللا يدا يكافيه عندنا له فإن بكر، أبا خال ام وقد كافيناه،

صحيح الترمذي: - ضعيف، دون قوله وما نفعني... فصحيح[ "اهللا وإن صاحبكم خليل أال خليال، بكر أبا كنت متخذا خليال، التخذت

  .واحلديث يف صحيح الرتمذي] 3661

f‰Üé¿ÃÖ]��]�á^vJJJ=��†Óe�çe_�^Þ‚é‰�]„â� �

"إن أهل الدرجات الُعلى ليراهم من تحتهم كما ترون النجم الطالع في : صلى اهللا عليه وسلم -صّل عليه- قال رسوُل اهللا 
   .]3658صحيح الترمذي: – صحيح[ أفق السماء، وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما"

   .]1327: ضعيف الجامع-[ضعيف أنت صاحبي على الحوض، وصاحبي في الغار"" أليب بكر: -صّل عليه-  قال رسول اهللا

  !سبحان اهللا العظيم

�÷�ífÏßÚ‚u_�^ãéÊ�äÒ…^�è� �

َقَبة وفضيلة ال " :قال "؛يعين َصاِحيب يف الدنيا واآلخرة": )الُلمعات(قال يف  وكان وجود أيب بكر يف الغار وحده مع النيب َمنـْ
   شاركه فيها أحد".يُ 

، ال "فضيلة ومنقبة ال يُقاس عليها ρحظة مع النيب لَ والصحبة ولو لِ "لكم كلمة ابن كثري يف كتابه يف علوم احلديث:  أمل أقل
   ."وذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء"قال:  .ال يوجد، ال يقاس عليها ..كذا مثل صحبة النيب  :ميكن أن تقول
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4 مدح اهللا عز وجل ألبو بكر الصديق

والنيب  يدنا عمر، وسيدنا علّي والدنيا كلها بتجري خلف النيب،هي ليست أم كانوا جيرون خلف النيب، سيدنا عثمان، وس
- [صحيح قال: "الصحبة" ،الصحبة يا رسول اهللا؟مل حيدث هذا، هو النيب ذهب أليب بكر قال له هيا..  ..)نعمل قرعة ،ارجعوا( :قال

  .]2138صحيح البخاري: 

  .هكذاله ، كتب هكذاربنا قدر له  ،رزقه ..؟رزق يا أخي، ملاذا حتقد عليه

  ؟لناق حنن ماذاو 

ون سيدنا أبا بكر ؛ هؤالء الذين يشتمربنا اختاره حلكمة، صاحبه يف الغار "التوفيق واخلذالن على صالحية احملل"أن 
حد ضمري وا - النيب وأبو بكر-ُهَما}  {ِإذْ يستطيعون أن ينكروا أنه كان مع النيب يف الغار؟ يستطيعون أن ينكروا أن ربنا قال يف القرآن 

   .]40[التوبة: اْلَغاِر}  ِفي ُهَما{

{ِإْذ  .. أمل يقل ربنا هناليس صاِحُبه :ويرجعوا يقولوا ]40[التوبة: {ِإْذ يـَُقوُل ِلَصاِحِبِه} هل يستطيعون أن ينكروا ما يف القرآن، 
سيدنا النيب طبًعا له  .حممد وأبو بكر ..أنا وأنت )معنا(د، االثنان يف ضمري واح، ]40[التوبة: يـَُقوُل ِلَصاِحِبِه َال َتْحَزْن ِإن الّلَه َمَعَنا} 

تستسيغوا..  أعرفأنا ال  صاحبه، ..مقامه العايل، نيب.. رسول.. خليل اهللا.. حبيب اهللا.. سيد ولد آدم، لكن أبا بكر عبد صاحل
  كيف؟؟   ..كيف نناقش هذه املسألة..منهج يشتم سيدنا أبا بكر ..هزوا.. تقبلواتسمحوا.. تن

����ßÖ]�|‚Úρ��†Óe�êeù�� �

إن اهللا بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله فهل أنتم تاركوا لي ": ρ قال رسول اهللا
  واحلديث يف صحيح البخاري.. ]3661صحيح البخاري: -[صحيح "صاحبي؟

"واساني  -رضي اهللا عنه-يًدا من أبي بكر"  "ما أحد أعظم عندي :صلى اهللا عليه وسلم.. - صل عليه- قال رسول اهللا 
  .]7787الجامع الصغير: -[حسن وأنكحني ابنته" ،بنفسه وماله

مَن  ُمتِخًذا كنتُ  الناِس أحد أمن علي في نفسه ومالِه من أبي بكر بن أبي قحافة، ولو منَ  ليس "إنه: ρقال رسول اهللا 
بكٍر"  أبي َخوَخةِ  غيرَ  كل َخوَخٍة في هذا المسجد، عني ن ُخلُة اإلسالِم أفضُل، ُسدواالناِس خليًال التخذُت أبا بكر خليًال، ولك

  .متفق عليه]، 467صحيح البخاري: -[صحيح

  .يف املسجد ، كانت أبواب الصحابة شارعةكل َخوَخٍة" "ُسدوا، يعىن كل فتحة كل َخوَخٍة" عني "ُسدوا.. أنت اآلنتأمل 
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5 مدح اهللا عز وجل ألبو بكر الصديق

عندما تذهب  ،)ون مسرعني قبل الزحامرجون يصلون يف جوار الباب وخيذهبأناس ي سجد سيدنا النيب، (هناكعندما تذهب مل
 فيه ادخل إىل الداخل بعمق، ادخل املسجد القدمي وستجد امش حىت الروضة، ادخل املسجد القدمي، ،ادخل ρمسجد سيدنا النيب 

 ، وجتد يفخر حدود مسجد النيب حمدودةا اجلانب، وبداية اجلانب اآلية هذحد مسجد النيب، يف بدا :ستجد مكتوب عليهعمود، 
  ما زالت مفتوحة حىت اآلن.  ،خوخة أيب بكر اليت ى الرسول عن سدها :األمام قليالً على اليمني

من فاتح باب يف املسجد  ،املسجد جبوار املسجد، يعىن حيطته يف حيطة كان أيام الصحابة جدران املسجد، كل من له بيت
سد إال كل هذه األبواب تُ   :يف آخر حياة النيب قال يدخل مباشرة ال يأيت من الشارع؛يريد أن يدخل من بيته للمسجد وعندما بيته 

كل َخوَخٍة في هذا  عني "ُسدواا.. ال يريد أحدً ، "عني "ُسدوا :ρ، رضي اهللا عنه. وتأمل أنت قول النيب باب سيدنا أبو بكر
  .بكٍر" أبي وَخةِ خَ  غيرَ  المسجد،

"أرحم أّمتي وهذه لك أنت، بأميت..  .]3791سنن الترمذي: -[جسن صحيح "أرحم أّمتي بأّمتي أبو بكر": ρوقال رسول اهللا 
  . رضي اهللا عنه، بأّمتي أبو بكر"

íß¢]�Øâ_�Ùçã₣Ò�]‚é‰� �

"أبو بكر وعمر  -عنهضي اهللا ر هذا حديث يرويه سيدنا علي -  ،"...أبو بكر وعمر": ρوعن علّي قال: قال رسول اهللا 
صحيح ابن ماجه: -[صحيح سيدا ُكهول أهل الجنة من األولين واآلخرين، إال النبيين والمرسلين، ال تخبرهما يا علّي ما داما حيين"

  .واحلديث يف سنن ابن ماجة واسناده صحيح كما قال الشيخ االلباين يف صحيح ابن ماجة ]78

ألن أعمار أهل اجلنة "سيدا ُكهول أهل الجنة"  ..40إىل  30يطلق على السن من  :ل، الكه"سيدا ُكهول أهل الجنة"
  . "إن اهللا بعثني إليكم فقلتم كذبت" :قلنا فيها احلديث . هيا بنا لنرى القصة اليت33

†Ú^Æ�‚ÏÊ�ÜÓfu^‘�^Ú_� �

طرف ثوبه، حتى أبدى عن إذ أقبل أبو بكر آخًذا ب ρكنت جالًسا عند النبي " قصة احلديث.. عن أيب الدرداء قال:
   .]3661صحيح البخاري: -[صحيح "ركبته

 ،وقعاإلزار  ؛ليس له بطن متسك اإلزار أو حقو.. يعين ِوْسط ،ا وإزاره يقععندما وصفنا سيدنا أيب بكر قلنا إنه كان حنيفً 
أما "قال:  ρلما رآه رسول اهللا جاء مسرًعا. فن ركبته ظهرت و بكر كان ماسك إزاره بيده لدرجة أ يقع فسيدنا أبوفاإلزار كان 

  . ]3661صحيح البخاري: -[صحيح" صاحبكم فقد غامر
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6 مدح اهللا عز وجل ألبو بكر الصديق

أما "مشكلة ماذا به أبو بكر؟)  أكيد هناك أول ما رآه الرسول، ماذا قال؟ ،انظر ..ن املواقف ُتظهر احلب(أمل أذكر لكم أ
إني كان بيني وبين ابن ") فسلم أبو بكر وقال: لمصلى اهللا عليه وس.. .. النيب بيحبهإنه مندفع ؟(ما هذا ،"صاحبكم فقد غامر

  ."، فأقبلت إليكندمت فسألته أن يغفر لي فأبى عليّ الخطاب شيء، فأسرعت إليه ثم 

ÌÎç¹]�»�ÔŠËÞ�kÃ•æ�çÖ� �

ا أضع نفسي يف هذا املوقف، لو أنا مكان سيدنا أيب بكر وتشاجرت وأنا دائًما عندما أرى موقفً  ،سيدنا أبو بكر رجل منصف
 أنا( :أقول لهس - صلى اهللا عليه وسلم-سيأيت حبقي  ن النيبب اشتكي للنيب حبييب، وأنا أعرف أع سيدنا عمر يف شيء، وذاهم

  .)ف مع عمرتصرّ  ،يا رسول اهللا( :أقول لهو  ،هاألفّ س! ال.. أنا )وقلت له ساحمين ومل يرض ،غلطت

 مبعىن   طيب ن هو طيب، يعين كإنسان إنسان طيب..حس أنا أيعين أ ..واهللا العظيم ،بلكن سيدنا أبا بكر رجل منصف، طي
أنا غلطت فيه  ينأندمت..  فأنا غلطت فيه، وبعدها ماذا قال للنيب؟ كان بيين وبني عمر شيء -سبحان اهللا العظيم - كلمة طيب 

  -سبحان اهللا العظيم - فذهبت له وقلت له ساحمين فلم يرض أن يساحمين 

 "فأبى عليّ  ،فسألته أن يغفر لي ،ثم ندمت"تسرعت وغلطت فيه  ،"طاب شيء فأسرعت إليهإني كان بيني وبين ابن الخ"
يف الكالم الطيبة والطراوة واحلب واحلنان  حتس يا رسول اهللا. باهللا عليك أمل "فأقبلت إليك" .)فلم يرض فأتيت لك ،ساحمين( :قلت له

  .ومواملعاين احللوة الطيبة كلها اليت نفتقدها يف معامالت الي

�^Þ‚ßÂ=[ÝçéÖ]�íÚù]�»�†Óe�çe_�ÜÒ� �

"يغفر اهللا لك يا أبا بكر، يغفر اهللا لك يا أبا بكر، يغفر اهللا لك يا أبا بكر، ثالث مرات، ثم إن عمر  :ρفقال رسول اهللا 
  ـ الناس كلها طيبة يه ."ندم

قال ما هذا  ه: ال لن أساحمك، بعد ذلك ندمقال ل.ساحمين  :سيدنا عمر بعد ما سيدنا أبو بكر قال له ..الصحابة–ه الـلـــــــ
 أن تذهب إىل من أخطأ !عمرك تعملها؟ ؟!تعملهاممكن أنت - "ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر" - الذي فعلته؟ هذا أبو بكر

ذهب إليه  ال.. ،)خالص بيين وبني ربنا ،خالص أنا ساحمته ،لو جاءين ثانية سأساحمه( :مل يقعد ويقول "أتى منزل أبي بكر" !؟حبقك
  . "ال. فأتى إلى النبي :فأتى منزل أبا بكر، فسأل أَثم أبو بكر؟ فقالوا"البيت  إىل

  . - زعالن– "فسلم فجعل وجه النبي يتمعر ρ"فأتى إلى النبي ، يجده عند النيبسلو مل جيده هنا  أنه رفيعهو 
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7 مدح اهللا عز وجل ألبو بكر الصديق
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فجثا على "ف على النيب فخا ،يزعل ويتنرفز النيب .. سيدنا أبو بكر يرىكرحىت أشفق سيدنا أبو ب "فجعل وجه النبي يتمعر"
إن اهللا  :ρ"فقال النبي  ثالث مرات، "واهللا أنا كنت أظلم" واهللا أنا الذي ظلمت،، "ركبتيه وقال يا رسول اهللا واهللا أنا كنت أظلم

بأيب بكر،  ة)دعو (ليس لكم  "؟ل أنتم تاركوا لي صاحبيوواساني بنفسه وماله فه ،بعثني إليكم فقلتم كذبَت وقال أبو بكر: صدقَ 
 ،]3661صحيح البخاري: -[صحيح "فما أوذي بعدها ،مرتين" - اتركوا يل صاحيب - "فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟"  به )دعو(ليس لكم 

  .واحلديث يف صحيح البخاري

Ù^ÎV��êŽjñ^Ê��è‚Ÿ���ác�†Óe�^e_� 

 ρ.. أتت امرأة للنيب أتته امرأة فكلمته في شيء وأمرها بأمر ρرسول اهللا  أن ليق..انظر بدون تع م!سبحان اهللا العظي
، قالت له: إذا كأا تقول املوتفقالت أرأيت إن لم أجدك؟  - آخرأتت تطلب حاجة فقال هلا تعايل يل يوما -  فأمرها أن ترجع إليه
صحيح -[صحيح ""إن لم تجديني فائِتي أبا بكر متفق عليه واحلديث ،قال إن لم تجديني فائِتي أبا بكر"" ؟أنت مت ماذا أفعل

  .]3676الترمذي: 

"ادعي لي أبا بكر، وأخاك حتى أكتب كتابًا فإني أخاف  يف مرضه: ρقال يل رسول اهللا  وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت:
  .متفق عليه ]،2387ح مسلم: صحي-[صحيح أن يتمنى متَمٍن أو يقول قائل أنا أولى ويأبى اهللا والمؤمنون إال أبا بكر

إذا أردنا أن  ؛ρع الصحابة، وهذه وصية رسول اهللا هذه إمجا  ..اليوم يعرتضون ويقولون يف اخلالفة !سبحان اهللا العظيم
 ابةنتقل إىل مدح الصحوأ ،لكين أكتفي على هؤالء فعالً  كثري  ،كثريكثري..  .. فلن ننتهيَ   ،، ومدحه يف أيب بكرρنستقصي كالم النيب 

  .له

د نزل يف أيب بكر قرآن  كالَم ربنا جل جالله، إذا كان ق  ،كالُم النيب  ..إذا كان نزل يف أيب بكر قرآن، ال يعارض :مثل ما أقول
، ودفاعه عنه، ودعاءه له، يبقى أننا ال من حب النيب له، وثناءه عليه ،فاق حد التواتر ،فهذا ليس بعده كالم، مث ما ُعِلم ،كالم اهللا

أصحابه من حوله، ومن معه، نأنس به، ولكن يبدو أن هذا يكون  ،لكالم الصحابة هذا، لكن تعالوا أيًضا لننظر إىل ثر منأك حنتاج
  معنا يف احللقة القادمة.

  أحبكم يف اهللا، وأستودعكم اهللا..  

  والسالم عليكم ورمحة اهللا.                            


